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Liptai Gábor (1943–2019) emlékezete 
 
 

Liptai Gábor három évtizeden keresztül volt az Aggteleki-karszt területét lefedő 
állami erdőgazdálkodási egység („szini erdészet”) vezetője. Bár életvitelszerűen nem 

Jósvafőn élt, jósvafői állandó lakos volt, a településen saját ingatlannal, lakóházzal 
rendelkezett. Hosszú szakmai pályafutása alatt a térség erdész-vadász közösségének 

meghatározó tagjává vált, a szűkebb és tágabb környéken mindenki ismerte. Rövid 

megemlékezésünkben most életútját és különleges, színes egyéniségét idézzük fel. 

Liptai Gábor 1943-ban született Diósgyőrben. Általános iskoláit is itt végezte, majd 
az erdész pályát választva a soproni Roth Gyula Erdészeti Technikumba iratkozott 

be. A technikumot 1962 tavaszán, kitűnő eredménnyel fejezte be, s mivel végzős 
diákként megnyerte az erdészeti középiskolák országos szakmai tanulmányi 

versenyét, szakirányú felsőfokú tanulmányait külön felvételi vizsga nélkül kezdhette 
meg. Az Erdőmérnöki Főiskolán öt esztendeig neves professzorok (pl. Stasney 

Albert, Nemky Ernő, Majer Antal, Magyar János, Haracsi Lajos, Bencze Lajos) 
„kezei között” tanult, majd 1967-ben jeles minősítésű oklevelet vehetett át az akkor 

már Erdészeti és Faipari Egyetem néven jegyzett intézményben. 
 

 
 

Liptai Gábor arcképe a soproni egyetemi leckekönyvben (1962) 
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Erdőmérnöki diplomával a zsebében, 1967 őszén az akkori Keletbükki Állami 
Erdőgazdaság Miskolci Erdészeténél helyezkedett el. Itt kezdetben erdőművelési 

műszaki vezetőként dolgozott, majd 1973-tól erdészetvezető munkakört töltött be. A 
Miskolci Erdészet 1976-ban (az erdőgazdaság átszervezése folytán) megszűnt, 

Liptai Gábor ekkor került Szinbe, ahol a korábbi erdészetvezetőt, a Tállyára távozó 
Brugger Frigyest váltotta. Ezt követően közel 3 évtizedig (29 évig) vezette az állami 

erdőgazdaság szini gazdálkodási egységét – a Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság (BEFAG) Szini Erdészete időszakában erdészetvezető, az Északerdő Zrt. 

Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatósága időszakában (a rendszerváltás után) erdészeti 
igazgató beosztásban. Nyugállományba 2005-ben vonult. 

A Szinben töltött hosszú évek alatt nagy szakmai elhivatottsággal irányította az 
erdészet erdő- és vadgazdálkodási tevékenységét, munkájával öregbítette a szelce-

pusztai vadászterület országos hírnevét. Emellett képezte is magát, a debreceni 
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán mezőgazdasági növény-

védelmi szakmérnöki (1977), a gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-
tudományi Karán vadgazdálkodási szakmérnöki (1984) végzettséget szerzett. 

Vadgazdálkodási szakmérnöki záródolgozatát „Intenzíven művelt erdőgazdasági 
területek vadeltartó képességének növelési lehetőségei” címmel írta. 

 

 
 

Liptai Gábor arcképe a gödöllői egyetemi leckekönyvben (1982) 
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Liptai Gábor, Garan Ferenc és Jóna Albert az 1980-as években Szelcepusztán 
(Jóna Albert archívumából) 

 

 
 

Leskó István és Liptai Gábor az 1980-as években Szelcepusztán 
(Leskó István archívumából) 
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Kiegyensúlyozott, nyugodt személyiség, segítőkész, beosztottjaival megértő, 
empatikus vezető volt, munkatársai jó szívvel emlékeznek rá. Baráti kapcsolatait 

aktívan ápolta, volt évfolyamtársaival is szoros kapcsolatot tartott. Keveset beszélt, 
gondolatait tömören, egyszerűen, lényegre törően fogalmazta meg. Egy-egy 

probléma vagy teendő kapcsán – szokásos gesztusai, mozdulatai kíséretében – 
sokszor csak egy-egy szó vagy egy kurta mondat formájában nyilatkozott meg, s a 

maga részéről az ügyet azzal lezártnak is tekintette. 

Visszahúzódó, hallgatag természete mögött ugyanakkor színes egyéniség rejtőzött, 
erdész-vadász vénája mellett (különösen fiatal korában) sok mindennel foglalkozott. 

Technikumi és egyetemi évei során intenzíven sportolt, a sportlövészet mellett 

rövidebb-hosszabb ideig a vívást, a vitorlázást (nyilván a Fertő-tavon) és az 
ejtőernyőzést is kipróbálta. Egyetemista korában zenekarban játszott és néptáncolt is 

(a hangszeres előképzettségét nem sikerült pontosan kideríteni, de hagyatékából 
citera és furulya került elő). Később mindezekből jóformán csak a sportlövészet 

maradt meg, de saját elmondása szerint Szinbe kerülése után egy-egy alkalommal 
még a Rakacai-tavon is vitorlázott, sőt a szörfözést is kipróbálta! 

Liptai Gábor közismerten lelkes, elhivatott vadász volt. Minden érdekelte, aminek 
köze volt a vadászathoz: sok minden más mellett gyűjtötte a vadászkönyveket és 
vadászkéseket (késekből és bicskákból legalább 80–100 darabos gyűjteménnyel 

rendelkezett), komoly vadászfegyverei voltak, vadászati kiállításokra, tanulmány-
utakra (külföldre is, például Bulgáriába, Németországba) járt, s persze puskával a 

vállán is sok időt töltött kinn az erdőn. Zárkózott egyénisége jóformán csak a 
vadászat kapcsán nyitott kaput, a hozzá közel állók szinte mindannyian a vadászat 

révén kerültek barátságba vele. Kezdő, fiatal vadászoknak szívesen adott tanácsot, a 
vadászat iránt erősebben érdeklődő kollégáinak külön figyelmet szentelt. 

Hazai viszonyok között leginkább talán a vaddisznó-vadászatot kedvelte, legyen szó 
egyéni vadászatról vagy őszi-téli hajtásról. Szarvasbikát keveset lőtt, szalonkázni 

(később a monitoringon részt venni) viszont kifejezetten szeretett. Tavasszal már 
alig várta a madarak érkezését, s kedvenc helyére, a Szelcepuszta melletti Kis-Háló-

völgy környékére sokszor kilátogatott, hogy a szalonkahúzást elcsípje. Néhányszor a 
szomszédos országokban, Szlovákiába és Szerbiában is volt lehetősége vadászni, a 

Vajdaságban például több alkalommal is járt apróvad (fürj) vadászaton. 

Nyugdíjba vonulása után megadatott neki, hogy távolabbi földrészen is vadász-
hasson. Két alkalommal (2006-ban és azt követően még egyszer) járt Afrikában, 

Dél-Afrika Zimbabwével határos részén, Limpopo tartományban. Egy ott élő 
vadász, vadászatszervező (Kovács Zoltán) kalauzolásával több vadfaj elejtésére volt 

lehetősége, így lőtt például gnút, varacskos disznót, impalát, vándorantilopot 
(springbock), hókafejű antilopot (blesbock), panyókás sakált. Lőtudását itt is 

megcsillogtatta, hiszen (Holló József fegyvermester, vadásztárs elmondása alapján) 
az impalát 190 m-ről, a hókafejű antilopot 230 m-ről, az egyik varacskos disznóját 

pedig „futtában” lőtte (az ott bérelt 6,5 mm-es Steyr Mannlicher vadászfegyverrel). 
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Liptai Gábor és az általa, Dél-Afrikában elejtett impala (2006) 
(Liptai Gábor archívumából) 

 

 
 

Liptai Gábor és vadásztársai a Holló József (jobb szélen) által elejtett 
nyársas antiloppal (oryx) Dél-Afrikában (2006) 

(Liptai Gábor archívumából) 
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A vadászat iránti szenvedélyét talán csak a fegyverek, a lövészet iránti vonzódása 
múlta felül. Ahogy kollégái, közeli barátai mondták: „ha lőporfüstöt érzett, azonnal 

ott termett”. A vadászfegyverekről szinte mindet tudott, a fegyvertípusok és 
ballisztikai kérdések világában egyaránt otthonosan mozgott. Gyűjtötte és kereste is 

az érdekes, különleges fegyvereket, élete során számos golyós, kisgolyós, 
vegyescsövű és sörétes vadászfegyvere, illetve pisztolya volt. Ezt a fajta 

gyűjtőszenvedélyt annyira hozzá tartozónak érezzük, hogy fegyvereinek listáját 
(amit csak sikerült beazonosítani) összeállításunkhoz csatoljuk. 

Nyilvánvalóan a fegyverekhez való vonzódás egyenes következménye, hogy Liptai 
Gábor ifjúkorától kezdve évtizedeken keresztül űzte a sportlövészet több ágát. A 

kisgolyós fegyverrel (kisöbű sportpuskával) való futóvadlövészet és céllapra lövés 
valamint a pisztollyal való céllapra lövés mellett a skeetlövészet (sörétes fegyverrel) 

tartozott a fő profiljába. A Miskolci Lövészklub, a BEFAG-FETE Lövészklub, majd 
Edelény város Technikai és Tömegsport Egyesülete tagjaként évek hosszú sora alatt 

helyi és országos versenyek tucatján vett részt és szép eredményeket ért el 
(hagyatékában egy szatyornyi érem és serleg bizonyítja rátermettségét). Rendszeres 

résztvevője volt a Csanyik-völgyben rendezett erdőgazdasági „házi” skeet 
versenyeknek, de országos versenyekre is eljárt. Kiváló sportlövő volt, első osztályú 

minősítést is szerzett, országos válogatott kerettag is volt. 

Felesége korai halála után egyedül, a szini erdészet épülete mögötti szolgálati 
lakásban élt. Rendszeresen tartott kutyákat, a mindennapokban kedvenc spánieljei 

jelentették számára a társaságot. A Negró névre hallgató fekete spániel különösen 
kedves volt számára. Magányában sokat olvasott, széles körű irodalmi műveltség 

jellemezte, bármilyen témakörhöz hozzá tudott szólni. 

Nyugdíjasként is aktív életet élt. Rendszeres résztvevője volt az Országos Erdészeti 
Egyesület rendezvényeinek (az egyesületnek még technikumi tanulóként lett tagja), 

s különböző szakmai tanulmányutakra is eljárt. A lövészettel nyugdíjasként sem 
hagyott fel, a Taktaharkányban 2006-ban megrendezett Takta Kupa férfi senior (60 

év feletti) kategóriájában például első helyezést ért el. Hasonlóképpen jól szerepelt a 
Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet által szervezett Köztársaság Kupán, ahol 2008-

ban második, 2011-ben harmadik helyezést ért el. 2008-tól sportlövészet terén 

játékvezetői-versenybírói képesítéssel (igazolvánnyal) is rendelkezett. 

Szakmai pályafutása során számos kitüntetést, elismerést kapott. Ezek közül 
kiemelhető a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége által adományozott „Borsod-Abaúj-Zemplén megye vadászatért” 
Emlékérem (2006), amelyet a vadászat, a vadgazdálkodás és a vadászati 

hagyományok őrzése, ápolása terén kifejtett tevékenysége elismeréseként vehetett 
kézhez. További rangos kitüntetése az „Életfa Emlékplakett” bronz fokozata (2013), 

amelyet az erdészeti-vadászati ágazat területén végzett eredményes munkája alapján, 
70 éves korában ítélt meg számára a Vidékfejlesztési Minisztérium. Erdőmérnöki 

diplomája megszerzésének 50. évfordulóján közmegbecsülésre méltó életútja 
elismerésére a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán Aranyoklevelet vett át (2017). 
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Liptai Gábor 2013. évi kitüntetése, az Életfa Emlékplakett bronz fokozata 
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Liptai Gábor vadászfegyverei és pisztolyai 

 
A listába a teljesség igényével – de nyilván nem hiánytalanul – összegyűjtöttük 

Liptai Gábor összes ismert fegyverét. A jegyzékben az egyes fegyverek az alábbi 
adatok megadásával szerepelnek: megnevezés / kaliber / típus / gyártó. 

 
2019-ben meglevő fegyverek: 

 
- golyós lőfegyver / 7x64 / Zbrojovka ZKK600 / csehszlovák 

- dupla golyós (bock) lőfegyver / 7x65R / Brno ZH 575.1 / cseh 
- „kisgolyós” lőfegyver / 022 LR (5,6x15R) / Suhl / német 

- „kisgolyós” lőfegyver / 022 LR (5,6x15R) / Anschütz / német 
- vegyes csövű fegyver (bockbüsch) / 7x65, 12x70 / Merkel Suhl / német 

- félautomata (öntöltő) sörétes lőfegyver / 12x70 / Benelli / olasz 

- pisztoly (félautomata, céllövő) / 022 LR (5,6x15R) / Tula MCM / orosz 
- pisztoly (forgótáras, céllövő) / 357Mag/38Spec / Alfa M3561 / cseh 

- pisztoly (gázriasztó) / 380R/9mmR Blanc / ME Magnum / olasz 
 

Néhány korábbi fegyver: 
 

- golyós lőfegyver / 7x64 / Zastava / jugoszláv 
- golyós lőfegyver (hadipuska, „dióverő”) / 7x62R / Moszin-Nagant / orosz 

- golyós lőfegyver (szolgálati) / 7x57 / Zbrojovka ZKK600 / cseh 
- golyós lőfegyver (szolgálati) / 222(5,7x43) / Remington / amerikai 

- félautomata (öntöltő) golyós lőfegyver (átalakítva) / 30-06 / típusa nem ismert 
- dupla golyós (bock) lőfegyver / 7x62R / FÉG / magyar 

- „kisgolyós” lőfegyver (szolgálati) / 022 LR (5,6x15R) / TOZ-16 / orosz 
- vegyes csövű lőfegyver (drilling) / 8x57, 2 db 16x70 / típusa nem ismert 

- duplacsövű (bock) sörétes lőfegyver / 20x76 / Merkel / német 
- duplacsövű (lapátcsövű) sörétes lőfegyver / 16x70 / Merkel / német 

- külső kakasos duplacsövű (lapátcsövű) sörétes lőfegyver / 16x70 / Tula / orosz 
- duplacsövű (bock) sörétes lőfegyver (cserélhető csövekkel: vadász csővel és 

sportkorong csővel) / 12x70 / FÉG / magyar 
- pisztoly / 9x18 (Makarov) / FÉG PA-63 / magyar 

- pisztoly (szolgálati) / 9x19 (Luger) / FÉG P9M / magyar 
- pisztoly (szolgálati) / 7,65x17 (Browning) / FÉG 48M / magyar 
 

 
Liptai Gábor 76. életévében hunyt el, búcsúztatása 2019. április 11-én volt Miskolcon 

(Diósgyőrben), a Vasgyári köztemetőben. 
 

Szmorad Ferenc – Török Gábor 


